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BAKGRUNN

Bogafjell IL har valgt Weborg som leverandør av medlemsregister.
Dette innebærer at alle tjenester fra Spoortz (tidligere KX) er sagt opp.

Vi har videre et samarbeid med Spond som er i gang med en egen 
klubbløsning hvor vi er med som pilotkunde.
Fordelen med et system fra Spond er at man da kan ha en «alt-i-ett» løsning 
både med medlemsregister, kommunikasjon i lag og alt det andre vi allerede 
bruker Spond til i dag.

Der er derfor mulig at Weborg blir en midlertidig løsning, men vi kommer ikke 
til å gå over til Spond før deres produkt er helt komplett og uten 
barnesykdommer og oppstartsproblemer 
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LOGGE INN

Når du skal logge inn i medlemsregisteret som lagleder så går du inn på www.bogafjellil.no
Deretter går du til verktøy, velger verktøy for lagleder og Logg inn medlemssystem

Dersom du er usikker på brukernavn og passord kan du velge glemt passord og taste inn e-postadressen 
din.
Dersom du også er usikker på hvilken e-postadresse du har registrert så kan du sende en e-post til 
medlemsansvarlig@bogafjellil.no for hjelp 

Gå videre inn på Grupper og avdelinger for å finne igjen de lagene du har tilgang til.
Dersom du mangler tilgang til et lag, send en e-post til medlemsansvarlig@bogafjellil.no

http://www.bogafjellil.no/
mailto:medlemsansvarlig@bogafjellil.no
mailto:medlemsansvarlig@bogafjellil.no
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REGISTRERE NYE MEDLEMMER

For at det skal være så enkelt som mulig og lite administrasjon for lagledere har vi åpnet for at 
medlemmer skal kunne registrere seg selv.
På nettsiden står det beskrevet at hvis man ønsker å starte i Bogafjell IL så skal man først ta kontakt med 
den aktuelle laglederen (kontaktinfo ligger på nett)
Tanken her er at dere skal få en dialog og avtale en prøveperiode etc. Vi skriver også at det er viktig at 
man snakker med lagleder før man melder seg inn på nettsiden i tilfelle laget opererer med ventelister.

Når prøveperioden er over (3-4 treninger) ber du medlemmet om å registrere seg på nettsiden.
Oppgi da gjerne adressen www.bogafjellil.no og be dem gå inn på medlemsservice. Der vil de finne alt 
de trenger både for å lese litt om personvern, forsikringsordninger mm. Det finnes også en link der hvor 
det står bli medlem. Når de er registrert får etter hvert du som lagleder en e-post om det.

Dersom det er en person som allerede er medlem av idrettslaget, men som melder seg inn på et nytt lag 
eller ny idrett, så kan de logge inn på Min Side. Det finner de samme sted under medlemsservice.

Det finnes også en funksjon hvor man kan legge inn medlemmer manuelt i weborg
men det ønsker vi ikke at noen bruker for å unngå dublikatmedlemmer etc.
Send heller e-post til medlemsansvarlig@bogafjellil.no ved problemer.

http://www.bogafjellil.no/
mailto:medlemsansvarlig@bogafjellil.no
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TA BORT MEDLEMMER

Dersom et medlem ønsker å slutte på ditt lag, henvis dem til nettsiden og be dem gå inn på 
Medlemsservice

Der finner de en link som heter «Avslutte medlemskap»
Du som lagleder får e-post når medlemskapet til vedkommende er registrert i systemet.

Dersom noen har sluttet og ikke meldt seg ut kan også du som lagleder gå inn på medlemsservice og 
melde dem ut samme sted.
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REGISTRERE/SLETTE TRENERE/LAGLEDERE

Det finnes en funksjon for å opprette, endre og slette trenere og lagledere i systemet, 
men denne skal ikke brukes.

Alle endringer og registreringer av trenere skal gjøres via nettsiden
www.bogafjellil.no under «Verktøy» og «Verktøy for lagleder»

Eller gå inn direkte på www.bogafjellil.no/lagleder

http://www.bogafjellil.no/
http://www.bogafjellil.no/lagleder
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SJEKKE BETALINGSSTATUS

Betalingsstatus er todelt og man må både ha betalt klubbmedlemskap og treningsavgift for å kunne trene og spille kamper 
i regi av Bogafjell IL. Kort fortalt er klubbmedlemskap for å være medlem av Bogafjell IL og treningsavgift for å være med 
på et lag, f.eks fotball gutter 8.

Viser betalingsstatus på

treningsavgift / laget

Viser betalingsstatus på

klubbmedlemskapet
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ANDRE MEDLEMSFUNKSJONER

Når du har medlemslisten oppe, kan du hake ut enkle eller flere medlemmer og utføre enkelte operasjoner.

Fjern fra gruppe

Skal ikke brukes

Kopier

Brukes kun av admin

Flytt

Brukes kun av admin. 

Last ned CSV liste

Eksporterer utvalget til en Excel fil

Legg til tag

Kan sette på en «merkelapp» Brukes normalt sett ikke. 

Send e-post

Her kan du sende en e-post til det utvalget du har valgt.
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SAMTYKKE TIL FOTO/FILM

For at man skal kunne publisere bilder av spillere enten på egne lukkede facebook/spond grupper eller via klubbens øvrige 
kanaler (nettside, facebook, instagram, twitter, spond etc.) så behøves det samtykke fra spilleren. Dersom spilleren er under 
15 år kreves det også fra foresatte. Samtykkeskjema finnes på nettsiden under «medlemsservice»

Når samtykkeskjema er registrert vil det dukke opp i weborg som en «tagg». Kolonnen for «tagger» er normalt skjult, men 
kan enkelt hentes opp

Klikk på «Vis felter»

Hold inn CTRL tasten på tastaturen og hak av «Tagger»

Hvis du ikke holder inne CTRL tasten så forsvinner alle de andre feltene.

KLIKK LAGRE
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SAMTYKKE TIL FOTO/FILM

Det dukker da opp en ekstra kolonne hvor det står «tagger»
På hver spiller som da har tatt stilling til samtykke til foto/film vil det enten stå «Foto: JA» eller «Foto: NEI»
Dersom det står «Foto: NEI» eller «Ingen Data» har vi ikke lov å publisere bilder eller film hvor vedkommende kan 
identifiseres.
Dersom det står «Foto: JA» skal vi også forsøke å få et muntlig samtykke for hvert enkelt bilde.


